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Dňa 19. septembra 2020 vstúpil do stavu
manželského náš kolega zo slovenského
Stavmatu – obchodný zástupca z Trnavy
Martin Trubač. Srdečne blahoželáme!
Všetkým kolegom želáme, aby bol rok 2021 rokom veselosti
a šťastia, tak ako bol 19. september 2020 šťastným dňom našich
kolegov Martina a Silvie.
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Martin a Silvia Trubačovci

Pozdravujem vás, milí
kolegovia a ctení zákazníci,
MAT v Čechách dlhodobo podporuje boj proti
rakovine. Sme jedným z hlavných partnerov
Ligy proti rakovine.
Podporili sme aj jeden síce malý, ale veľmi
pekný projekt, v ktorom sa slovenské a maďarské deti navzájom učia svoj rodný jazyk. Slováci
po maďarsky a Maďari po slovensky. Gestorka
projektu Diána Marosz, známa slovensko-maďarská blogerka, rodáčka z Budapešti, ktorá sa
po slovensky naučila až v dospelom veku (lebo
veď všetko sa dá, keď sa chce), keď sa vydala za
Slováka, a dnes pôsobí v severoslovenskej Žiline, nám napísala krátku správu z týždňa, ktorý
deti prežili v našom zariadení v Szántóde.
Pochválime sa aj stavbami, ktoré sme zrealizovali, a aj novou výrobnou linkou, ktorá bude na
základe nášho priemyselného vzoru vyrábať
montované bytové domy.
Konečne sa nám po dlhšej pauze podarilo spustiť ďalší developerský projekt. Od tohto projektu
a od ďalších, ktoré pripravujeme vo všetkých
krajinách, kde skupina pôsobí, si sľubujeme
nový významný obchodný posun.
S radosťou konštatujem, že naše spoločnosti
patria aj z ekonomickej stránky k stabilným.
STAVMAT má v Čechách, ale aj v Maďarsku
a na Slovensku najvyššie hodnotenie finančnej
stability AAA. Na tomto výsledku sme poctivo
pracovali.
Kolegovia, priatelia, zákazníci, ďakujem všetkým, ktorí v týchto dňoch statočne chodíte do
práce. Zákazníkom ďakujem, že nás v týchto
dňoch neopúšťajú a že majú odvahu a chuť
investovať. Kolegovia, vám ďakujem, že aj napriek pandémii poctivo pracujete. Prajem vám
všetkým pevné zdravie.
Držme si palce a buďme optimistickí.

žijeme zvláštny rok. Rok, v ktorom politici
dostali novú tému a my množstvo problémov.
Aj to je dôvod, prečo tento rok vychádza náš
občasník prvýkrát.
Prekvapivo, rok 2020 sa zatiaľ obchodne nevyvíja zle. Stavebníctvo dokazuje, že je odvetvím
s mimoriadnou zotrvačnosťou. Veľmi pomohol
aj súkromný sektor, ktorý sa v nebývalej miere
pustil do rekonštrukcií a opráv. Aj preto sme po
rekordnom vlaňajšku v tomto roku s obratom
nateraz na takmer zhodnej úrovni. Vzhľadom
na to, že naše ekonomiky už nejaký čas padajú,
je to krásny výsledok. No musíme nezakryte
priznať, že tento trend nie je možné udržať, pretože ekonomiky jednotlivých krajín zaznamenávajú prudký pokles. Na Slovensku poklesol
HDP v 2. štvrťroku 2020 oproti rovnakému
obdobiu 2019 o 10 %, v Čechách o 11 % a v Maďarsku o 14 %.
Napriek všeobecne zlej nálade a zvláštnym výpadkom zamestnancov v štátnom a samosprávnom sektore, ktoré spôsobujú oneskorenia v stavebných povoleniach a kolaudáciách, neustále
chodíme do práce a snažíme sa zachovať služby
pre svojich zákazníkov.
Preto sa v tomto ST News celkom neskryte pochválime, čo sa nám alebo našim zákazníkom
v tomto roku podarilo.
Pochválime sa aj sponzorstvom, ktoré práve
v tomto období prichádza na cieľové účty. Každý rok totiž časť daní odovzdáme na charitatívne účely. Na Slovensku sme roky podporovali
organizáciu Magna, ktorá sa stará o núdznych
v Kambodži, Sýrii a Kongu. Je to obdivuhodný
projekt, ktorý doteraz pomohol desaťtisícom
chorých, núdznych a detí. Tento rok sme podporili lokálnu aktivitu. Je ňou rekonštrukcia
neogotického kaštieľa v Galante, ktorý skupina
nadšencov opravuje už pekných pár rokov.
V Maďarsku tradične podporujeme šport. STAV-
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STAVMAT získal ocenenie
Business Superbrands
Tento rok už po trinásty raz zasadla aktuálne 22-členná komisia pozostávajúca z nezávislých odborníkov,
ktorá ocenila STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt. značkou Business Superbrands 2020.

D

obre známa ochranná známka Superbrands symbolizuje
vysokú kvalitu. V tomto
medzinárodnom programe
sú oceňované najlepšie spotrebiteľské
a podnikateľské značky. Každý rok po
viacstupňovom predvýbere rozhoduje o udelení ceny celkovo 43-členná
komisia pozostávajúca z nezávislých
odborníkov v oblasti marketingu a vedenia spoločností.
Toto ocenenie udáva smer rozvojachtivým trhovým účastníkom a ukazuje domácim spoločnostiam príklad
úspešného budovania značky.

Ocenenie je pozitívnym potvrdením
značky, ktoré vyzdvihuje to najlepšie
na profesionálnej báze. Komisiu udeľujúcu ceny tvoria uznávaní odborníci,
ktorí svojím rozhodnutím osvedčili
doterajší úspech a dôveryhodnosť našej
značky. Nominácia sa uskutočňuje
výlučne na základe odborných kritérií.
Na toto ocenenie sa nemožno prihlásiť
ani sa oň uchádzať.
Sme hrdí na dosiahnuté výsledky, za
ktoré vďačíme svojim vynikajúcim
kolegom.
František Iván, riaditeľ STAVMAT Maďarsko

STAVMAT opäť medzi finančne
najstabilnejšími spoločnosťami

M

edzinárodná hodnotiaca
spoločnosť Bisnode posudzuje finančnú stabilitu
a obchodnú dôveryhodnosť spoločností na základe neustále
kontrolovaného a overeného systému
vytvoreného medzinárodnými odborníkmi. Naša spoločnosť STAVMAT Zrt.
Maďarsko bola už druhýkrát zvolená za

jednu z finančne najstabilnejších spoločností a znovu získala certifikát Bisnode AAA
(tri A), ktorým disponuje iba 0,63 % firiem
v Maďarsku. Tento certifikát znamená, že
finančné riziko pri vytvorení obchodného
vzťahu s nami je mimoriadne nízke.
Péter Turjánszki, vedúci kreditného
oddelenia STAVMAT Maďarsko
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Rozumieme si alebo slovensko-maďarské zblíženie pri Balatone
Keď sa povie Balaton, hneď sa mi vynoria spomienky z detstva. Starí rodičia mali chatu na severnom brehu,
trávila som tam každé leto minimálne mesiac. V srdci nosím vôňu vody, zvuk vlnobitia, obzor, kde sa voda
stretáva s nebom, siluety plachetníc, dlhé mólo, škriekanie čajok.

N

ajsilnejší zážitok mi však
ostal z letných nocí, plných
cvrlikania svrčkov. Pred
očami sa mi javí žiarivá nočná hladina jazera, ktorú sme pozorovali z balkóna. „Deti, poďte hore, pozrite
sa na strieborný most, mesiac krásne
svieti!“ zvolávala nás babka.
Podobné spomienky mi vírili hlavou,
keď sme pred pár týždňami smerovali
k Balatonu s rodinou. Tentokrát na južný breh - do Szántódu, do rekreačného
domu spoločnosti STAVMAT, kde sme sa
mali stretnúť so slovenskými a s maďarskými rodinami. S rodinami, ktoré
tam mohli stráviť posledný augustový
týždeň ako víťazi tohtoročného projektu Rozumieme si.
Pred pár rokmi mala jedna Maďarka
z Podunajských Biskupíc odvážny sen.
Chcela pomôcť maďarským deťom
z juhu Slovenska, aby si lepšie osvojili slovenčinu. Zároveň chcela spájať
maďarské a slovenské deti, búrať
predsudky a budovať mosty. O svojom
sne povedala niekoľkým kamarátom.
Dali hlavy dokopy a vymysleli projekt,
ktorý nazvali Rozumieme si.
Celý projekt je založený na vzájomnej
dôvere. Dieťa z maďarskej rodiny ide na
dva týždne do slovenskej rodiny, ktorá
má dieťa v rovnakom veku. Na dva
týždne sa stane „maďarským bratom“
alebo „maďarskou sestrou“ a chodí do
slovenskej školy so svojím slovenským
súrodencom. Cvičí slovenčinu, vytvára
nové medziľudské vzťahy, nachádza
nových kamarátov. Slovenská rodina
a slovenská trieda, ktorú maďarské
dieťa navštevuje, tým získa tiež: učí sa

tolerancii, prijatiu, otvorenosti.
Projekt Rozumieme si úspešne fungoval už dva roky, keď prišla pandémia.
Školy sa zavreli, pôvodná koncepcia
projektu nebola v nových podmienkach realizovateľná. Tvorcovia sa
však nezľakli. Začali hľadať iné cesty.
Vymysleli online ročník, ktorý zbližuje
deti pomocou internetu. Vytvorili sa
slovensko-maďarské dvojice, ktoré cez
internet riešili rôzne výzvy. Hľadali
spoločné slová v maďarčine a slovenčine, učili sa obľúbenú pieseň toho
druhého, rozprávali sa o menách
rozprávkových postavičiek v oboch
jazykoch, vymýšľali gramatické pomôcky na učenie slovenčiny. Najúspešnejšie dvojice mohli vďaka sponzorom
aj vyhrať, a to nie hocijaké ceny. Tí,
ktorí do toho dali najviac, získali vďaka
spoločnosti STAVMAT týždenný pobyt
v rekreačnom dome firmy pri Balatone.
Posledné augustové dni sa teda stretli
na južnom brehu Balatonu v Szántóde
rodiny, ktorých deti boli najaktívnejšími riešiteľmi projektu. Zišli sa z rôznych kútov Slovenska – od Bratislavy
cez Žilinu až po Veľké Kapušany.
Čakalo ich krásne počasie, pohodlné
ubytovanie, príjemná záhrada a pláž
hneď za bránou, výhľad na polostrov
Tihany a na vrch Badacsony. Zažili
spoločné výlety, plachtenie, grilovanie, kulinárske radosti z maďarskej
kuchyne. Spriatelili sa nielen deti, ale
aj ich rodičia. Pri dlhých večerných
rozhovoroch na terase prišla reč naozaj
na všelijaké témy. Od slovensko-maďarských vzťahov až po hodnotenie
dobrých maďarských vín.

Naša zmiešaná slovensko-maďarská
rodina sa do projektu Rozumieme si zapojila už aj minulý rok, keď sme hostili
„maďarského brata“ Gábora z Dunajskej Stredy. Gábora si v žilinskej triede
nášho syna Šebíka ihneď obľúbili a na
konci druhého týždňa vyhlásil, že by
u nás rád ostal celý budúci školský rok.
Odvtedy sú chlapci stále v kontakte.
Náš Šebík bol už viackrát u Gábora
v Dunajskej Strede. Mali sme v pláne
privítať ho u nás aj v novom ročníku,
ale nakoniec to muselo byť inak...
Našich chlapcov tohtoročná online
verzia až tak nenadchla, tentoraz sa
však zapojila aj naša dcéra Ajna, ktorá
si našla maďarskú sestru z Rovinky.
A tak sme nakoniec aj my mohli cestovať k „maďarskému moru“. Balaton ma
nesklamal ani po toľkých rokoch.
Nesklamal ani ostatných, ktorí sa
stretli na jeho brehu. Deti, ktoré sa tu
zišli, už urobili prvý, veľmi dôležitý
krôčik na ceste slovensko-maďarského priateľstva a tolerancie. Verím, že
takých krôčikov bude čoraz viac.
Aj vďaka ľuďom, ktorí im a ich rodinám darovali tento pobyt pri Balatone.
Ďakujeme!
Diána Marosz, pomocná organizátorka
projektu, Žilina
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Stavmat pomohol pri obnove
neogotického kaštieľa Galanta
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov je dlhé roky pýchou a symbolom mesta Galanta. Ide o pôvodne
renesančný opevnený objekt z roku 1633, ktorého súčasná podoba je výsledkom radikálnej prestavby
z roku 1861 v duchu romantickej anglickej gotiky. Tento rok spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o.,
a CityStoneDesign, s. r. o., prispeli 1 % zo svojich daní občianskemu združeniu Neogotický kaštieľ Galanta,
ktoré sa venuje záchrane tejto historickej pamiatky.

P

restavba priniesla výraznú
zmenu s bohatými romantickými
prvkami na fasáde aj v interiéri. Dala ju urobiť rodina Jozefa
Esterházyho, ktorá kaštieľ obývala ako
posledná a je pochovaná v kaplnke na
cintoríne v Galante. Architektonický
prvok kaštieľa – neogotická veža – sa stal
základom mestského erbu.
Táto monumentálna stavba je postavená
v pôdoryse tvaru U. Jej stredná časť je

dvojpodlažná, bočné hospodárske budovy
jednopodlažné. V strednej časti hlavného
objektu je reprezentačné schodisko vedúce do slávnostných priestorov prvého
poschodia. V interiéri sa nachádzajú
štukové klenby.
Historický park okolo kaštieľa je najväč-

šou súvislou zelenou plochou v meste
s výskytom množstva hodnotných
starých drevín, ako sú duby letné, vzácne
tisy, ginko dvojlaločné, platan javorolistý,
sofora japonská či pagaštan konský.
Ing. arch. Pavol Kollár

Súťaž o najzručnejšieho
murára pozná víťazov
Do projektu sa zapojilo osem stredných
odborných škôl. Z každej školy postúpil
do druhej fázy súťaže jeden tím. V druhej
fáze si každá škola vyskladala vlastný
tím zložený z troch až štyroch najzručnejších žiakov. Tí si zmerali sily a zabojovali o hodnotné ceny v celoslovenskom
finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo
v sídle spoločnosti MAPEI v Ivanke pri
Dunaji. Najväčší počet bodov získal tím
zo Senice v zložení Daniel Tomek, Andrej
Kujan, Dominik Romer a Patrik Chalupa.
Každý člen víťazného tímu dostal poukážku na nákup produktov spoločnosti
Makita v hodnote 250 eur, víťazná škola
získala rovnakú poukážku v hodnote
1 000 eur. Víťazom gratulujeme a tešíme
sa na ďalší ročník.
Martin Hipp, marketing STAVMAT Slovensko
6
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Čo sme vyrobili
divízia STROJÁRSTVO

Aparáty pre nové prevádzky
v maďarskom BorsodCheme
Začiatkom leta 2020 sme úspešne dokončili výrobu aparátov pre nové prevádzky
v maďarskom BorsodCheme.

K

ríza sa prejavila v neskoršom
období, a to oneskorenými
dodávkami materiálu, hlavne
výmenníkových rúr pre výmenníky tepla. Dodací termín sa predĺžil
z priemernej lehoty dodania 12 KT približne na 16 KT. Súviselo to najmä s uzatvorením výrobných prevádzok vo svete. Vďaka
dlhodobej spolupráci a korektným vzťahom so zákazníkmi bolo možné posunúť
konečné termíny dodania aparátov bez
uplatňovania zmluvných pokút.

Medzi zákazníkom a výrobcom musí byť
neustále udržiavaná komunikačná linka.
Hlavný komunikátor – kolega Laco Kokeš.

Sústredenie
V júni a júli 2020 sme úspešne dokončili
výrobu aparátov pre nové prevádzky
v maďarskom BorsodCheme. Celkovo bolo
expedovaných 18 aparátov.
Medzi najväčšie zariadenia patril reaktor
R-5101 s priemerom 2600 mm, celkovou
dĺžkou 10 000 mm a váhou 59 000 kg na
výrobu anilínu, výmenník tepla E-5201
s priemerom 2100 mm, celkovou dĺžkou
26 000 mm, váhou 63 000 kg a počtom
výmenníkových rúr 4996. Aj tento výmenník je umiestnený v prevádzke na výrobu
anilínu.
Reaktor R-5101

Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie

Chladič
nitróznych plynov
E-113 pre KD3
v Dusle

S

polupráca s nemeckou spoločnosťou PVA Tepla
pokračuje, aj keď v menších objemoch, ako sme
boli zvyknutí.
Po dvoch rokoch odkladov sme v septembri 2020
v prevádzke KD3 v Dusle, a. s., zhotovili, namontovali
a vykonali úradné skúšky chladiča nitróznych plynov
E-113. Na vyloženie výmenníka na miesto prevádzky bolo
nutné použiť žeriav s nosnosťou 500 t. Prevádzka KD3
úspešne nabehla začiatkom októbra 2020.
Ing. Róbert Bol, riaditeľ divízie
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Čo sme postavili, čo staviame
divízia stavebníctvo

Stavba výrobnej haly LOTTE
ALUMINIUM HUNGARY
odštartovala
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT. rozširuje svoju priemyselnú výrobu o novú výrobnú halu
v maďarskej Tatabányi.

V

júni 2020 začal IN VEST stavebné práce na projekte
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT. FACTORY BUILDING PHASE 1. Stavba pozostáva z hlavnej výrobnej
haly a malých pridružených objektov s rozlohou
11 000 m 2. V súčasnosti vo veľkom prebiehajú stavebné práce
na monolitických a oceľových konštrukciách. Odovzdanie celej
stavby s dokončovacími prácami je plánované na máj 2021.
Jozef Homola, projektový manažér

Nové budovy pre SAMSUNG
SDI v meste Göd
Spoločnosť IN VEST, s. r. o., aj v roku 2020 naďalej spolupracuje so zákazníkom, ktorým je spoločnosť
SAMSUNG SDI Hungary Kft. v meste Göd.

V prvej polovici roka boli
zrealizované objekty
PDP Main Extension
a Utility Extension,
momentálne prebieha
výstavba objektu Test
Building. V najbližších
dňoch budeme pokračovať v realizácii
objektu STACK No. 3,
4 Formation Electrode
Extension. Celková
zastavaná plocha je viac
ako 14 350 m2. Výška
viacpodlažných objektov
je rozličná, dosahuje od
21 do 32 m.

Ing. Karol Lochman,
stavbyvedúci
8
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Servis a showroom značiek
Mercedes-Benz a Kia v Nitre
Pre klienta Motor-Car Nitra stavia IN VEST budovu multiznačkového showroomu
a servisu Mercedesu a Kie.

Novostavba bude slúžiť ako predajné a servisné centrum. Objekt showroomu so servisom je členitého pôdorysného tvaru, dvojpodlažný, bez podpivničenia a s plochou strechou. Showroom je navrhnutý sčasti ako jednopodlažný s vyššou konštrukčnou výškou
– cez dve podlažia, časť objektu je dvojpodlažná (zázemie). Servis je navrhnutý zväčša
ako jednopodlažný. Stavba sa začala v marci 2020, ukončená bola v októbri tohto roka.
Ing. Marcela Tomková, projektová manažérka

Autosalón Jaguar Land Rover
v Nitre
Investorovi JP-AUTO sídliacemu v Nitre odovzdala firma IN VEST nový showroom značky Jaguár.

H

lavnou pozemnou stavbou je sústava spojených halových objektov. Toto delenie sa objavilo aj v hmote
a aj vo farebnom stvárnení komplexu budovy. Stavba je nepodpivničená, jednopodlažná, s vloženým
medzistropom. Predná časť predajne je z monolitickej stenovej
konštrukcie, s prefabrikovanými IN VEST väzníkmi strechy
a s Bond fasádou s kazetovým obložením. Zadná dielenská časť
bude montovaná do modulového systému z IN VEST prefa prvkov s opláštením zo sendvičových panelov.
Ing. Marcela Tomková, projektová manažérka

ST news november 2020
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Dubičný potok – prvý projekt
spoločnosti STY-X
Naša skupina sa vracia k developerskej činnosti.

P

rvým z radu pripravovaných
projektov je českobudejovický
Dubičný potok. Názov projektu je odvodený od rovnomenného potoka, ktorý sa nachádza
v dotyku stavby. Prvá etapa projektu
sa skladá z 230 bytov. V parteri budú
prenajímateľné priestory a detské
jasle, v suteréne sa nachádzajú garáže
a výmenníková stanica.
Projekt je umiestnený v našom pôvodnom areáli stavebnín.
Ing. arch. Pavol Kollár

10
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Rekonštrukcia výrobnej
linky Hess 2

V

októbri začali v závode v Šali
prebiehať rekonštrukčné
práce na výrobnej linke HESS 2.
Výrobné procesy v tejto hale si
vyžadujú určitý pomer teploty a vzdušnej
vlhkosti, a preto sa realizuje jej dodatočné zateplenie. Okrem toho prebiehalo
čistenie zásobníkov, na ktoré sa následne
aplikoval nový náter. Po ukončení všetkých prác plánujeme na halu umiestniť
banner v takej veľkosti, aby bol dostatočne viditeľný už z hlavnej cesty.
Ing. Lucia Hollá

Nový produktový katalóg
CityStoneDesign

D

lho pripravovaný
produktový katalóg
bude prezentáciou
našich najlepších
produktov. Obsahovo je určený
predovšetkým pre užšiu skupinu ľudí, ako sú architekti,
architektonické ateliéry, dizajnéri a väčšie realizačné firmy.
Dali sme si preto záležať na
jeho vizuálnej stránke, ktorá
zahŕňa predovšetkým kvalitné
fotografie z tých najlepších

ST news november 2020

realizácií. Na jednotlivých
stranách sme sa prostredníctvom záberov snažili čo najviac
priblížiť krásu betónového
povrchu a jeho úprav, ktoré
z každého produktu robia jedinečný prvok.
Katalóg bude čoskoro
dostupný aj na našom webe
www.citystonedesign.sk. Ing.
Lucia Hollá
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Prefabrikované bytovky –
výsledok výskumu a vývoja
Je to už viac ako rok, čo spoločnosť IN VEST načrtla víziu tvorby bytových domov z prefabrikovaných železobetónových konštrukcií. Cieľom bolo ponúknuť moderné, skôr malometrážne bývanie na prenájom alebo pre
mladé rodiny, vysoký štandard vyhotovenia za rozumné náklady a rýchlu výstavbu i minimalizáciu klasických
stavebných výkonov na stavbe.

N

a začiatku bolo hľadanie riešení konštrukčného návrhu,
receptúry betónových zmesí
a vhodných foriem na výrobu.
Prvým krokom bol návrh konštrukčného
systému, ktorý bude na stavbe rýchlo
a jednoducho montovateľný, bude spĺňať

požiadavky súčasných noriem v statike,
tepelnej technike i akustike a požiadavku opakovateľnosti prvkov, ktoré budú
predpokladom sériovej výroby.
Druhým krokom bola receptúra
a tvorba betónových zmesí, ktoré budú
mať excelentné povrchové vlastnosti

vrátane vizuálneho aspektu. V tretej
fáze sme hľadali vhodné formy na efektívnu výrobu konštrukcií.
Za základ systému považujeme železobetónovú bunku, ku ktorej sa cez špeciálne
kovania pripájajú ďalšie prvky a bunky
až do konečnej podoby bytovky. Názov
UNI CELL SYSTEM vychádza zo základného stavebného prvku systému – z bunky (z anglického cell – bunka).
Ide teda o univerzálny bunkový systém,
ktorý skutočne poskytuje univerzálne,
mnohostranné využitie nielen pri stavbe
bytových domov, ale i objektov internátneho či hotelového ubytovania, domovov
sociálnych služieb, domovov dôchodcov
alebo objektov ústavnej starostlivosti.
„Detské choroby“ návrhu sa vychytávali
pri stavbe prototypu bytovky v areáli
spoločnosti.
Ing. Ivan Khandl
12
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Nové výrobné priestory závodu
Prefa INVEST
V nadväznosti na ideu výroby prefabrikovaných bytových domov postavila spoločnosť IN VEST
v závode Prefa v Šali novú halu, v ktorej sú umiestnené prvky univerzálnej technológie na výrobu
stenových a tyčových prvkov.

N

aše možnosti boli doteraz limitované maximálnou možnou
mesačnou výrobnou kapacitou
na úrovni do 2000 m3. Zákazková výroba má svoje úskalia, požiadavky
na výrobu sú v priebehu roku veľmi rozdielne, niekedy je kapacita využitá na
30 %, niekedy by sme potrebovali za
mesiac vyrobiť 200 % súčasnej kapacity.
Nová hala zvyšuje spracovateľské schopnosti závodu o 40 %.
Ing. Ivan Khandl

Táto investícia
podstatne zvyšuje
naše výrobné
kapacity.

Nová výrobná hala závodu Prefa INVEST, s. r. o.

ST news november 2020
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Prvú vlnu pandémie využili
zákazníci na skrášľovanie záhrad
Rok 2020 nám v súvislosti s covidom-19 priniesol mnoho nečakaných situácií, ktoré sme si predtým nedokázali
ani predstaviť. Napriek týmto obmedzeniam sa však u nás sezóna rozbehla veľmi sľubne.

Z

vláštna situácia sa odzrkadlila na dopyte, ktorý
vo veľkom prichádzal
najmä od súkromných
odberateľov. Z osobnej skúsenosti
so zákazníkmi vieme, že mnohí
z nich boli počas jarných mesiacov prinútení zostať doma, a preto
sa pustili do dokončovania svojich záhrad. Pri týchto realizá-

ciách zaznamenali úspech naše
minuloročné novinky spomedzi
dlažieb Ambia naturo a Ravena
naturo, z plotových systémov
to boli hlavne Metropol
a Duvar light. Z farebných odtieňov
boli túto sezónu najpopulárnejšie
teplé odtiene dolomite a latte.
Ing. Lucia Hollá

V roku 2020 dominovali novinky
z oblasti dlažieb Ambia naturo
a Ravena naturo, z plotových
systémov to boli hlavne Metropol
a Duvar light.

Plotový systém Metropol, farba granito

Dlažby CityStoneDesign
zdobia aj veľké projekty
Počas roka prevažovali realizácie súkromných záhrad, no ako dodávateľ dlažby sme sa podieľali aj na niekoľkých
väčších projektoch. Aj vzhľadom na komplikovanú situáciu sú mnohé ešte stále v štádiu výstavby alebo dokončovania.
Polyfunkčný komplex Klingerka
Spomedzi nich môžeme spomenúť polyfunkčný komplex Klingerka v Bratislave, ktorého súčasťou bude naša dlažba Casa
di Campo v odtieni babylon. Polyfunkčný komplex Klingerka
je neprehliadnuteľný v panoráme rodiaceho sa bratislavského
„downtownu“ v susedstve Mlynských nív. Súčasťou komplexu je
35-poschodová bytová veža a 11-poschodová kancelárska budova. Investor je mimoriadne náročný, preto sme na umiestnenie
našej dlažby na tomto objekte skutočne hrdí.

Polyfunkčný komplex Klingerka
v Bratislave – dlažba
Casa di Campo, farba babylon

Rodinný dom Bardejovské kúpele – dlažba
Bella Piccola antico, farba black-shadow

Bardejovské kúpele
V jednej zo svojich lokalít si Bardejovské kúpele
zvolili dlažbu Bella Piccola v odtieni black-shadow
a v antiko úprave.

14
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Úspešné realizácie, ktoré sa
dočkali kolaudácie ešte minulý rok
Niekoľko pekných realizácií bolo úspešne dokončených a skolaudovaných minulý rok.

Dúbravská oáza pokoja a oddychu v Bratislave
je domov pre seniorov, ktorý sa nachádza v zalesnenej oblasti pod
Devínskou Kobylou. Celý hlavný vstup so schodiskom a samostatným bezbariérovým vchodom, ako aj menšie vnútorné nádvoria
sú doplnené schodiskovými blokmi Softistep a veľkoformátovými
platňami Granada naturo v odtieni black-shadow. Výrazný kontrast
so svetlou fasádou a doplnená zeleň vytvárajú v priestore tichú,
pokojnú atmosféru.

Rezidencia Paulínska v Trnave

je nízkoenergetický bytový dom, ktorý bol realizovaný ako
developerský projekt patriaci do skupiny. Zhotoviteľom bol
iný člen skupiny IN VEST, s. r. o., dlažbu dodal ďalší člen.
Vznikla tak takmer dokonalá synergia. Dá sa povedať, že
je to jedna z realizácií, na ktorej sme sa podieľali ako celá
skupina ST, pretože stavebné materiály dodával STAVMAT.
Exteriér bytového domu je doplnený dlažbou Reina vo
farbe dolomite.

Dom na Hodskej ulici v Galante

Architekt: Zoran Samoľ
Foto: Matej Hakár
www.ora-architekti.sk

bol naprojektovaný a zrealizovaný ateliérom ORA Architekti
pod taktovkou Zorana Samoľa.
Architektúru domu reprezentujú jasne vymedzené čisté línie
a fasáda z tmavých glazovaných tehál. Rámovanie výhľadov
do krajiny a štruktúra viacerých hmôt vytvárajú v exteriéri
dostatok tieňa a podporujú prúdenie vzduchu, čím ochladzujú priestor najmä počas horúcich dní. Dom tak prihliada
na lokálne klimatické podmienky súvisiace so súčasným
otepľovaním, ale aj s čoraz väčšími výkyvmi teplôt v letnom
a zimnom období.
Okolie domu dopĺňajú spevnené plochy z veľkoformátovej
dlažby Granada naturo. Jeden formát prekladaný na väzbu
kopíruje spôsob ukladania lícových fasádnych tehál. Sivé
odtiene a hladký povrch dlažby harmonizujú s okolitým
priestorom a zároveň rešpektujú celkovú architektúru. Projekt
je ukážkou, že keď sa aj výber posledného komponentu, ktorým často býva práve exteriérová dlažba, nechá na odborníkov, tak realizácia môže byť dotiahnutá do úspešného konca.
Preto sme veľmi radi, že jeden z našich produktov je súčasťou
tohto pozoruhodného diela.
ST news november 2020
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S robotmi nesúperíme...
spolupracujeme!
Už aj v závode v Geči
Po zavedení robotickej linky vo výrobnom závode v Šali bolo iba otázkou času, kedy sa tak stane aj v našom
závode v Geči na východe Slovenska.

P

re neutíchajúci dopyt po plotovom systéme Duvar antický
v regiónoch východu sme chceli
urýchliť jeho dostupnosť. To
napokon viedlo k investícii do ďalšej
robotizácie, ktorá bola plánovaná počas
zimnej odstávky. Obmedzenia súvisiace
s covidom-19 spôsobili, že novú linku sme
napokon uviedli do skúšobnej prevádzky
až v letných mesiacoch.
Robot COMAU, typ PAL-260, je menším
bratom robota COMAU, ktorý už vyše roka
úspešne posilňuje výrobu v závode v Šali.
Pôvodná linka Antiko vo výrobnom závode v Geči si vyžadovala ručné prekladanie
ťažkých tvárnic, čo vzhľadom na dopyt
spôsobovalo dlhé čakacie lehoty.
Po novom opracované tvárnice putujú na
robotickú linku, ktorá zabezpečí automatizovanú paletizáciu. Manipuláciu
s ťažkými výrobkami teda prevzal robot,
čím sa značne odľahčila manuálna práca
a zrýchlil sa chod celej linky.
Očakávané zvýšenie výkonu bolo viditeľné už po niekoľkých týždňoch od uvedenia robotickej linky do prevádzky.
To nás opakovane utvrdilo v tom, že táto
investícia bola správnym krokom do budúcnosti. Súčasná situácia už teraz predznamenáva, že v dohľadnom čase bude
úzka spolupráca ľudí s robotmi úplnou
samozrejmosťou. Dokazujú to mnohé odvetvia, ktoré tak bežne fungujú už teraz.

V našom odvetví toto smerovanie
neúnavne nasledujeme, a preto si
dnes môžeme hrdo povedať dve
slová: sme prví!

Ing. Lucia Hollá

Niekoľko zaujímavých čísiel o výrobe
v našich výrobných závodoch
Po prehodnotení pravidelnej štatistiky o použitých surovinách a vyrobených množstvách produktov za oba výrobné závody môžeme povedať, že:
• Mesačná spotreba cementu je 120 cisterien (20 pracovných dní), teda 3000 ton
cementu. Viete, že olympijský bazén má objem 2500 kubíkov? Tak si predstavte, že
objemovo ho plníme každý mesiac...
• Mesačná spotreba kameniva je 560 kamiónov (20 pracovných dní), teda 14 000 ton
kameniva, takže za mesiac by sme ním zaplnili takmer šesť olympijských bazénov!
• Za rok 2019 sme vyrobili spolu 316 000 m2 dlažby (nadštandardná + veľkoplošná
dlažba), ktorou by sme dokázali vydláždiť Staromestské námestie v Prahe až 35-krát,
zároveň toto množstvo predstavuje plochu 78 futbalových ihrísk.
• Za rok 2019 sme vyrobili 486 000 kusov parkových obrubníkov, teda 486 km, čo
je približne ako vzdialenosť z Bratislavy do Košíc, z Bratislavy do Mníchova alebo zo
Šale do Prahy.
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Nová prevádzka spoločnosti
STAVMAT v Békešskej Čabe
je otvorená
Dňa 23. septembra 2020 sme slávnostne otvorili najnovšiu prevádzku v Békešskej Čabe.
Riaditeľom prevádzky je Ákos Selmeczi-Tóth.

P

ánovi Tóthovi a novovytvorenému tímu prajeme veľa
pracovných úspechov! Obchodní zástupcovia našej novej
prevádzky budú k dispozícii na území
celej Békešskej župy, ako aj v prihraničných obciach.
Prevádzku nájdu záujemcovia na adrese: Balassa utca 35, 5600 Békéscsaba.
Príjazd je z obchvatu, 400 metrov za križovatkou Berényi út v smere na Gyulu,
v priemyselnej zóne.
Za účasť na slávnostnom podujatí
ďakujeme zástupcovi starostu pánovi
Ferencovi Nagyovi, ako aj partnerom
a hosťom.
Roland Sarmon, obchodný riaditeľ
spoločnosti STAVMAT Maďarsko

Zľava: Ferenc Nagy, zástupca starostu; František Iván, riaditeľ STAVMAT Zrt.;
Ákos Selmeczi-Tóth, vedúci predajne; Roland Sarmon, obchodný riaditeľ
STAVMAT Zrt.

Náš tím v Békešskej Čabe, zľava: Ákos Selmeczi-Tóth, vedúci predajne; Ede Gábor, Csaba Orbán, Veronika Csomós, Krisztián Somogyi
a György Megyeri

ST news november 2020
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STAVMAT už aj v historickom
meste Gödöllő
V Gödöllő sme tento rok kúpili priestory, ktoré sme si prenajímali. Priblížme si trochu z histórie tohto mesta,
ktoré sa nachádza pri diaľnici M3 a od Budapešti je vzdialené asi 30 minút jazdy autom.

K

ráľovský kaštieľ Gödöllő, jeden
z najpozoruhodnejších barokových komplexov 18. storočia,
zámok rodu Grasalkovičovcov,
sa spolu s priľahlými budovami rozprestiera na ploche 17 000 m². Patrí k nemu
aj park s rozlohou 29 ha. Vďaka diaľnici
M3 sa vzdialenosť zámku Gödöllő od
Budapešti skrátila na necelú polhodinku
cesty autom či autobusom. Šľachtické
sídlo, ktoré nechal vybudovať gróf Antal
Grasalkovič I. v 30. rokoch 18. storočia,
sa stalo od roku 1867 výletnou rezidenciou rakúskeho cisárskeho a uhorského
kráľovského manželského páru Františka Jozefa I. a Alžbety (Sissi). V rokoch
1920 – 1945 bol majetkom maďarského
zemského správcu. Niekoľkokrát prestavaný zámok s pôdorysom dvojitého
U navrhol András Mayerhoffer. Architektonickým riešením tohto barokového
komplexu stavieb sa zrodil tzv. „štýl
Gödöllő“, ktorý sa stal vzorom pre ďalšie
maďarské kaštiele.
A v tomto krásnom meste plnom histórie
máme od roku 2013 predajňu. Predajňa
dosahuje pekné výsledky, pracuje v nej

šikovný kolektív pod vedením mladého
vedúceho Róberta Okrosa. O to jednoduchšie bolo rozhodovanie o kúpe. Keďže
priestory sú už v našom vlastníctve,
plánujeme predajňu a vonkajšie skladovacie priestory v budúcom roku zrekon-

18

štruovať. Samozrejme, všetko závisí aj
od vývoja trhu, ktorý je ovplyvňovaný
pandémiou.
František Iván, riaditeľ spoločnosti
STAVMAT Maďarsko
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Príručka pre stavebníkov
zaznamenala mimoriadny úspech
Publikáciu s názvom Príručka pre stavebníkov vydal STAVMAT prvýkrát v minulom roku. Tisícky stavebníkov
v celej krajine dostali 480-stranovú publikáciu s poznatkami zo stavebníctva vďaka našej sieti a poslali sme ju aj
takmer 50 odborným inštitúciám. Dostali sme veľa pozitívnych referencií na obsah našej príručky, jedna z inštitúcií ju dokonca zaradila do výučby ako doplnok k učebnému materiálu.

V

lete roku 2020 vyšlo druhé
vydanie Príručky pre stavebníkov s aktualizovaným
a doplneným obsahom, so
zoznamom riešení od domácich výrobcov, s radami o realizácii a pomôckach
na výpočty. Príručka sa rozšírila o novú
kapitolu, ktorá odborníkom a stavebníkom ponúka riešenia na realizáciu renovácií a rekonštrukcií. „Našu príručku
sme doplnili všeobecnými poznatkami
a konkrétnymi systémovými riešeniami
pri ukladaní dlažieb a obkladov.
Hlavným cieĺom našej stavebnej príručky naďalej ostáva poskytnúť komplexnú
publikáciu orientovanú na praktické
riešenia v oblasti stavebných materálov.
Túto príručku pozitívne privítali firmy

pôsobiace v stavebnom sektore ako ja
naši dodávatelia stavebných materiálov.
Veríme, že naša príručka záujemcom
uľahčí orientáciu v rozmanitom
svete súčasných stavebných
techník a pomôže pri konkrétnych rozhodnutiach.
Stiahnite si publikáciu. Stačí zadať meno
a e-mailovú adresu.

František Iván, riaditeľ spoločnosti
STAVMAT Maďarsko

STAVMAT drží krok s dobou
Technická aktualizácia e-shopu STshop.hu bola v máji 2020 ukončená. Vďaka nej je platforma
rýchlejšia a ergonomickejšia.

S

TAVMAT Maďarsko prevádzkuje svoj e-shop so
stavebnými materiálmi
od roku 2012 na stránke
stshop.hu a v súčasnosti ponúka
9000 stavebných výrobkov. Webová
stránka poskytuje bohaté informácie a obrazový materiál o všetkých
produktoch, čím zákazníkom uľahčuje proces rozhodovania. Platba je
možná bankovou kartou, prevodom
alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Expedícia tovaru na sklade sa
realizuje do 2 – 5 pracovných dní od
objednávky. V e-shope je dostupná aj
kategória produktov vlastnej značky
STAVMAT.
S cieľom uspokojiť zákazníkov, ktorí
sa k nám vracajú počas posledných
rokov, a vzhľadom na narastajúci
online trh bola v máji 2020 ukončená technická aktualizácia e-shopu,
vďaka ktorej je platforma rýchlejšia
a ergonomickejšia. Po prepracovaní
produktových kategórií a rozšírení
sortimentu produktov pomáhame
od septembra 2020 e-shopu kom-
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plexnou SEO a marketingovou kampaňou.
V uplynulých mesiacoch sme v rastúcom tíme e-shopu privítali aj nových
19

spolupracovníkov. Prajeme im veľa
pracovných úspechov!
Veronika Molnár, STAVMAT Maďarsko

Investujeme

Tri nové predajne na Slovensku
Martin Hipp

Nová predajňa v Leopoldove

V minulom roku sme kúpili v Leopoldove nový pozemok a začali sme so stavebnými úpravami. Zakúpili sme unimobunkovú
predajňu s rozlohou viac ako 120 m², kde sme s prehľadom
umiestnili všetko potrebné, čo u nás hľadajú naši remeselníci
a zákazníci. Širokú ponuku náradia vnútri predajne sme doplnili ešte širšou ponukou stavebných materiálov nachystaných
na okamžitý odber.
Zľava: Mário Hegedüš, Gabriel Klány, Mária Mišunová a vedúca
predajne Erika Chlapečková

Nová predajňa v Bratislave
Po rokoch hľadania sme konečne aj v hlavnom meste získali
pozemok na novú predajňu. Nová predajňa bude stáť na
Tuhovskej ulici pri vstupe do hlavného mesta. Momentálne
v predajni prebiehajú rekonštrukčné práce.

20
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Investujeme

STAVMAT v Seredi

nová
spevnená
plocha
predajne
STAVMAT
Piešťany

Vo februári tohto roka sme v našej pobočke v Seredi mali dôvod na radosť. Zo stavu
„nájom“ sme prešli do stavu „vlastníctvo“. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo tento
priestor kúpiť a následne doň aj investovať. V krátkom čase by malo dôjsť k oprave
vonkajších plôch a šepká sa aj o zámere výstavby novej predajne. Kolektívu v Seredi
to, samozrejme, želáme. A zároveň im želáme veľa spokojných zákazníkov, veľa energie a chuti do ďalšej práce. 

Toto leto sme vynovili vonkajšie skladové
plochy predajne v Piešťanoch.

Rozšírenie rodiny ST line
výrobkov
STAVMAT je sieť stavebnín a stavebných centier, ktoré sa nachádzajú v Českej republike,
v Maďarsku a pokrývajú takmer celé Slovensko. Poskytuje služby profesionálom, stavebným firmám
aj konečným zákazníkom.

V

tomto roku sme opätovne priniesli nové výrobky v našom
rade ST line. Najprv nám pribudlo nové systémové lepidlo
W 310, ktoré je zaradené aj do nášho
zatepľovacieho systému ST therm a ST
therm mineral. Nové je aj lepidlo W 800,
ktoré slúži na tenkovrstvové murovanie
pórobetónových tvárnic a brúsených
tehál. Tieto lepidlá sa tešia veľkej obľube
medzi zákazníkmi.
Do skupiny nám pribudli aj rohové
profily ST line s Al alebo PVC so sieťkou
Vertex. Ručné náradie bolo rozšírené
najviac. Pridali sme osem typov
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hladidiel a rôzne dĺžky vodováh. Všetky
nové výrobky sú vyrábané renomovanými
výrobcami so zaručenou kvalitou. Rozšírenie nášho privátneho radu je prirodzeným
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krokom nadväzujúcim na pozitívne ohlasy
na značku ST line.
Martin Hipp

Čo sa nám podarilo

Obnovená a vylepšená prodejna
v Praze-Stodůlkách
Síť prodejen stavebnin STAVMAT STAVEBNINY prezentuje v České republice 68 vlastních prodejen včetně dvou
specializovaných STAVMAT PROFI CENTER, které jsou dodavatelem kompletních stavebních materiálů pro
všechny zákaznické skupiny.

J

edna z vlajkových prodejen
společnosti STAVMAT STAVEBNINY, a. s., prošla významnou
rekonstrukcí, která byla úspěšně
dokončena letos na jaře 2020. Pobočka
s historií, která se začala psát ještě za
firmy stavebniny RABAT, prošla mnoha
úspěšnými roky a nyní i celkovou
proměnou. Z původní středně velké
budovy se stala prostranná, moderní
prodejna o rozloze cca 980 m 2, která
je spojena s kancelářskými prostory
oddělenými pouze prosklenou zdí, zákazník tak má skutečně blízko ke svému
obchodníkovi. Přilehlý skladový prostor
s rozlohou cca 980 m 2 a další prostory
naproti prodejně s plochou kolem
2000 m 2 zajišťují kvalitu uskladnění
stavebních materiálů. Celý areál má logicky řešenou pozemní komunikaci, kde
se přijíždějící a odjíždějící mobilní zá-

kazníci otáčejí v protisměru hodinových
ručiček. Prodejna je nově obohacena
o široký sortiment elektrického nářadí,
elektroinstalační materiál, potřeby pro
vodoinstalatéry nebo míchačku barev

PRIMALEX, určených do interiéru. Svými možnostmi je zajímavá pro všechny
segmenty zákazníků.
Adela Adamíková

Predajňu v Zlíne
prestavujeme
za plnej prevádzky

O

d jari realizujeme prestavbu pobočky STAVMAT STAVEBNINY Zlín. Prestavba je o to ťažšia, že ju vykonávame za plnej prevádzky. Zatiaľ sme zrekonštruovali
sklad a vonkajšie spevnené plochy, v týchto dňoch
pracujeme na prestavbe predajne.

Ing. arch. Pavol Kollár
22
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Stavby našich partnerov



Autobusová stanica Nivy

S

tanica Nivy prinesie Bratislave moderný obchodno-transportný
uzol na svetovej úrovni a reprezentatívnu vstupnú bránu do hlavného mesta. Projekt je kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, modernej tržnice a výškovej
administratívnej budovy – Nivy Tower. Unikátnou črtou projektu Stanica
Nivy bude zelená záhrada na streche s veľkosťou dvoch futbalových ihrísk, s bežeckou dráhou dlhou 550 m a kompletným vybavením na aktívny
oddych a šport. Projekt počíta s vytvorením 2150 parkovacích miest.
Developerom projektu je HB Reavis & Nové Nivy.

ST news november 2020

• Zatepľovací systém Weber
• Tepelne izolácie Knauf Insulation

Zdroj: HB Reavis

Stavmat spolupracuje
na stavbách, ktoré
významne menia
panorámu Bratislavy.

dodáva
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Sky Park Residences

P

Bratislavy. Súčasťou Sky Parku je šesť
výškových budov a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Jurkovičovej
teplárne. Developerom projektu je Penta
Real Estate, spol. s r. o.

dodáva
• Vnútorné omietky Baumit
• Zatepľovací systém Weber
• Tepelné izolácie Isover

Zdroj: Penta Real Estate

rojekt Sky Park od svetovo uznávanej architektky Zahy Hadid sa
rozprestiera na území bývalej
industriálnej zóny s rozlohou
viac ako 5,5 ha, v tesnej blízkosti centra
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Polyfunkčný súbor ZWIRN

P

o dvoch desaťročiach chátrania sa bývalá Bratislavská
cvernová továreň znovu
vracia na mapu Bratislavy.
Na jej mieste, teda v blízkosti Dulovho
námestia, vyrastie nová živá štvrť

s názvom ZWIRN. Prinesie zmiešané
územie – mestské bývanie, administratívne i verejné priestory. Dominantou
bude obnovená historická pamiatka –
Pradiareň 1900. Developerom projektu
je YIT Slovakia, a. s.

dodáva
• Sanačný omietkový systém Weber
• Vonkajšie betónové dlažby
CityStoneDesign

Zdroj: YIT Slovakia, a. s.
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Bytový súbor Jarabinky

O

tom na centrum mesta a koncentrovanú
občiansku vybavenosť, ale zároveň
v blízkosti bratislavského dopravného
okruhu a hustej siete MHD. Súčasťou
projektu je nákupná pasáž s obchodmi,
reštauráciami, bankami, so športoviskami či s materskou školou.

Foto: SIBAREAL, s. r. o.

bytný súbor Jarabinky je
polyfunkčným komplexom
situovaným v mestskej časti
Ružinov v lokalite Mlynské
nivy. Ide o štvrť, ktorá momentálne zažíva dynamický rozvoj a stáva sa súčasťou
zaujímavého územia s úzkym kontak-
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dodáva
• Vnútorné omietky Baumit
•T
 epelné izolácie Austrotherm
•H
 ydroizolácie Fatrafol

Stavby našich partnerov 

Obytný súbor Slnečnice

S

lnečnice sú najväčším rezidenčným projektom na Slovensku,
v ktorom po dokončení nájde
domov 21-tisíc ľudí. Ide o najväčšiu novopostavenú rezidenčnú štvrť
na Slovensku. Súčasťou projektu je aj
obchodné centrum, športové centrum,

materská škola, jasle, zubná ambulancia, kaviarne a reštaurácie. V tesnej
blízkosti Slnečníc je les a dunajská
hrádza. V budúcnosti sa plánuje aj
výstavba parkov a základná či stredná
škola. Developerom projektu je Cresco
Real Estate, a. s.

dodáva
• Vnútorné omietky Baumit
• Zatepľovací systém Weber
• Tepelné izolácie Isover, Austrotherm

Foto: Cresco Real Estate, a. s.
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Mestská štvrť Bory Bývanie

R

v spolupráci s Oliverom Sadovským.
Projekt zahŕňa aj verejný park, materskú školu a nemocnicu novej generácie
pre všetkých obyvateľov Bratislavy.
Developerom projektu je Penta Real
Estate, s. r. o.

Zdroj: Penta Real Estate

ezidenčný projekt Bory Bývanie
bude súčasťou mestskej štvrte
Bory. Na územie medzi bratislavským Lamačom, Dúbravkou
a Devínskou Novou Vsou prinesie kvalitnú architektúru od štúdia Superateliér
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dodáva
• Vnútorné omietky Baumit
•Z
 atepľovací systém Baumit

Stavby našich partnerov 

Národný futbalový štadión

N

árodný futbalový štadión
stojí na mieste pôvodného
štadióna Tehelné pole, ktoré
je historicky prepojené so
športom a s futbalom zvlášť. Štadión má
kapacitu vyše 22-tisíc miest. Domi-

nantným prvkom areálu je prekrytie
hľadiska štadióna ľahkou oceľovou
konštrukciou s plastovou membránou, ktorá je nasvecovaná farebnou
ilumináciou. Investorom výstavby je
spoločnosť NFŠ.

dodáva
• Zatepľovací systém Weber
• Tepelné izolácie Isover,
Austrotherm

Foto: Milan Jursa
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Bezručova Residence

P

funkcionalistickou kultúrnou pamiatkou z rokov 1932 – 1939. Projekt
okrem bytov prináša aj občiansku
vybavenosť a služby, administratívu
i zdravotnícke priestory. Developerom projektu je spoločnosť Bezručová
Invest, s. r. o.

Zdroj: Bezručová Invest, s. r. o.

rojekt Bezručova Residence
pozostáva z dvoch samostatných
častí – z Bezručovej 3 a Bezručovej 5. Ide o kompletnú rekonštrukciu a čiastočnú nadstavbu objektu
bývalej nemocnice s poliklinikou na
Bezručovej ulici v Bratislave, ktorá je
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dodáva
• Tehly Heluz
•Z
 atepľovaci systém Baumit
•T
 epelné izolácie Isover, Knauf
Insulation

Aktivity marketingu na Slovensku

Cyklomaratón Gajary opäť
preveril zdatnosť pretekárov
Aktivity spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY sú naozaj veľmi pestré. Do cyklomaratónu sa zapájajú viacerí
zamestnanci firmy.

G

P

ajarský cyklomaratón sú
preteky, na ktorých sa na
nespevnených lúčnych a lesných cestách, ílových chodníkoch pri rieke Morava a na borivom
pieskovom teréne dokonale preverí
fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené pre registrovaných
i neregistrovaných pretekárov, ako aj
pre širokú verejnosť. 19. septembra sa

red nami bolo hľadanie riešenia
prvého návrhu konštrukčného
systému, ktorý bude na stavbe
rýchlo a jednoducho montovateľný, bude spĺňať požiadavky súčasných noriem v statike, teplotechnike
i akustike, opakovateľnosti prvkov,
ktoré budú predpokladom pre sériovú
výrobu, druhého návrhu receptúry
a tvorby betónových zmesí, ktoré budú
mať excelentné vlastnosti povrchov
vrátane vizuálneho aspektu, tretieho
návrhu vhodných foriem pre efektívnu
výrobu konštrukcií.
Za základ systému považujeme bunku,
železobetónovú bunku, ku ktorej sa
cez špeciálne kovania pripájajú ďalšie
prvky a bunky až do konečnej podoby

Zľava: Jakub Molnár, Štefan Krajčovič, Adrián Hakl

Naša kolegyňa Mária Vicenová

uskutočnil už 4. ročník, na ktorom sa
opäť zúčastnili i niektorí naši kolegovia (Vicenová, Droščák, Hakl, Molnár
a Krajčovič) a reprezentovali tak
našu spoločnosť. V konkurencii 245
cyklistov sa im síce nepodarilo vyhrať,
ale o to tu ani nešlo. „Naším cieľom

bytovky.
aNázov
dobrou
UNI
voľbou
CELL na
SYSTEM
tomtovychádza
podujatí práve
bolo
zo základného
zúčastniť sa,
stavebného
nie zvíťaziť,“
prvku
povesystédala
mu –Majka
z bunky
Vicenová
(pozn. cell/
po absolvovaní
angl. = bunka).
pretekov.
Teda Univerzálny
Kolegombunkový
ďakujeme
systém,
a držíme
im
ktorý
palce
naozaj
aj doposkytuje
ďalšieho univerzálne,
ročníka.
mnohostranné využitie, nielen ako
Martin
bytovéHipp
domy, ale i ako objekty internátneho či hotelového ubytovania, domovy
sociálnych služieb, domovy dôchodcov
i reedukačné centrá mládeže, objekty
ústavnej starostlivosti.
Univerzalita je nielen v účelovom
využití ale i variabilite a kombinácii
viacerých celkov – bytoviek, čo je prínosom do architektúry a urbanizmu danej
lokality. Možné doplnky fasády dávajú
objektu akcent súčasného trendu v architektúre.
„Detské choroby návrhu“ sme vychytávali pri stavbe prototypu bytovky v areáli
spoločnosti a dnes je pred vyhotovením
vzorových bytov s kompletným vybavením i nábytkom.
Napriek handycapu v zásade hrubej
stavby si objekt vyslúžil značný záujem
ľudí zo stavebného biznisu a pre nás
dôležitých starostov obcí, ktorí potrebujú
sanovať problémy nahromadené možno
za desiatky rokov.
Myslím, že náš zámer, s ktorým sme do
výskumu a vývoja prefabrikovaných
bytových domov išli, dostal podľa nášho
názoru kontúry úspešného projektu,
aspoň tomu veríme. Veď posúďte sami.

Zľava: Adrián Hakl, Štefan Krajčovič, Mária Vicenová, Jakub Molnár, Rastislav Droščák
32
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Tradičná ST lineRoadshow
sa aj v roku 2020 podarila
Tradičnú sériu podujatí ST lineRoadshow sme usporiadali v septembri 2020 s aktívnou účasťou 16 prevádzok.
Cieľom týchto podujatí je propagácia značky ST linebrand s cieleným zameraním na remeselníkov.

N

a podujatiach záujemcov
opäť privítali zúčastnené
prevádzky na výjazdových
miestach s jednotným imidžom a odborníkmi z výroby. V tomto
roku sa na sérii podujatí zúčastnili aj
dvaja naši partneri so samostatnými
aktivitami: firma Hikokiszerszámgép
so svojou prezentáciou (návštevníkov
čakala ukážka produktov spojená
s odborným poradenstvom) a firma
Sika-KVK zas s osvedčenou aktivitou
z predchádzajúcich rokov – opekaním
klobás, ktoré vytvorilo nezabudnuteľnú atmosféru.
Počas podujatí sme podobne ako počas
predchádzajúcich rokov realizátorom
ponúkli možnosť získať balík produktov ST line.
Podujatia sú každoročne výbornou príležitosťou na stretnutie a výmenu myšlienok s partnermi z radov remeselníkov. Stovkám remeselníkov sme mohli
poskytnúť odbornú podporu v príjemnej atmosfére na voľnom priestranstve,
pričom sme z prvej ruky dostali spätnú
väzbu o ich skúsenostiach s používaním produktov ST line.

Zľava: László Steppán, obchodný
zástupca STAVMAT, a Péter Komeiner,
zástupca Den Braven
Ďakujeme zúčastneným prevádzkam za
ich aktívny prístup k propagácii značky
ST linebrand.
Viac nájdete na
www.stline-roadshow.stavmat.hu.
Veronika Molnár, STAVMAT Maďarsko

Hádzanársky tím STAVMAT
Füzesabony SC postúpil do
vekovej kategórie staršieho dorastu
Spoločnosť STAVMAT Zrt. (a jej predchodca) od roku 2008 podporuje hádzanársky tím Füzesabony tvorený
mladými talentmi.

T

ímu zloženému zo 17 hráčov sa
dlhé roky mimoriadne dobre
darí v domácej súťaži, pričom
minulý rok sa už po druhýkrát
umiestnil na čele mladšieho dorastu.
Od tohto roka hrá družstvo v kategórii
starší dorast. Hoci polovica kolektívu
patrí do vekovej kategórie mladšieho
dorastu, vďaka svojmu talentu získali
možnosť postúpiť na vyššiu úroveň.
Okrem toho bude môcť päť hráčov trénovať aj s tímom dospelých.
Spoločnosť STAVMAT Zrt. v tomto roku
znovu predĺžila platnosť zmluvy o sponzorstve tímu. Súťažiacim želáme veľa
úspechov aj v tohoročnej sezóne!
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Zľava: Csaba Nagy, primátor Füzesabony; František Iván, riaditeľ STAVMAT Zrt.;
Zsolt Ondrésik, regionálny riaditeľ STAVMAT Zrt.; József Petővári, výkonný predseda
SportClubu Füzesabony
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Nové označení poboček
STAVMAT STAVEBNINY

V

průběhu roku se nám podařilo přidělit nové označení vícero pobočkám.
Jedná se o nové pobočky,
které pod značkou STAVMAT vystupují od prosince 2019, a také pobočky,
které prošly celkovou úpravou dle
schváleného designového manuálu,
a to konkrétně: Braškov, Slaný-Kvíc,
Jindřichův Hradec, Tábor, Prachatice
a Příbram. Obchodní partneři i kolegové z poboček úpravu hodnotí velice pozitivně a do budoucna projdou
změnou i další obchodní střediska.
Adela Adamíková
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STAVMAT dny s Vikym
Cabadajem

V průběhu celého měsíce září 2020 se v areálech vícero poboček společnosti STAVMAT STAVEBNINY, a. s.,
konaly ve spolupráci s TOP dodavateli STAVMAT dny pro naše zákazníky. Této STAVMAT tour se jako známá
osobnost účastnil oblíbený herec Jan Antonín Duchoslav, zapsaný v paměti všech českých i slovenských
milovníků filmové klasiky hlavně jako legendární Viky Cabadaj!

T

am, kde se Viky Cabadaj
objevil, panovala moc milá
a přátelská atmosféra. V červených „stavmatích“ stanech
bylo připraveno posezení, občerstvení z grilu, nápoje, soutěže, podpisy
a focení s Vikym, trička „ST profík“
k nákupu v našich stavebninách a jiný
zajímavý doprovodný program. J. A.
Duchoslav, který v reálném životě
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kromě filmování a hraní v divadle
zvládá i manuální činnost a je téměř
„odborníkem z branže“, si se zákazníky i „stavmaťáky“ náramně rozuměl.
Jsme rádi, že jsme pro STAVMAT získali sympaťáka, kterého mají v oblibě
celé generace lidí, a již teď se těšíme
na další setkání.
Adela Adamíková
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